Prijslijst JEE-O 2012
Prijsliist sept 2011 incl. 19 % BTW

FATLINE 01
Vrijstaande douche met ééngreepsmengkraan
Geborsteld

€ 1.832,-

Gepolijst

€ 1.926,-

FATLINE 02

ORIGINAL 01

Vrijstaande douche met ééngreepsmengkraan en handdouche

Vrijstaande douche met ééngreepsmengkraan
Geborsteld

€ 1.415,-

Geborsteld

€ 2.150,-

Gepolijst

€ 1.675,-

Gepolijst

€ 2.273,-

ORIGINAL 02

FATLINE 04

Vrijstaande douche met ééngreepsmengkraan en handdouche

Vrijstaande douche met mengkraan met progressieve cartridge
(vast debiet ; kraan meer openen = temperatuur verhogen)

Geborsteld

€ 1.675,-

Geborsteld

€ 1.822,-

Gepolijst

€ 1.926,-

Gepolijst

€ 1.926,-

ORIGINAL 02 TH

PURE

Vrijstaande douche met thermostaat en handdouche

Vrijstaande douchezuil met ééngreepsmengkraan

Geborsteld

€ 1.876,-

Geborsteld

€ 1.481,-

Gepolijst

€ 2.054,-

Gepolijst

€ 1.698,-

ORIGINAL 04

SLIMLINE

Vrijstaade douche met mengkraan met progressieve cartridge
(vast debiet ; kraan meer openen = temperatuur verhogen)

Vrijstaande douchezuil

Geborsteld

€ 1.415,-

Gepolijst

€ 1.675,-

Geborsteld

€ 654,-

Gepolijst

€ 785,-

JEE-O DOUCHE
H&D Sauna Technics
Salomonszegel 11 8935 SB Leeuwarden
0653636980 info@hdtechnics.nl

ONE
Polyester lounger, afmeting ingeklapt
950 mm x 600 mm x 400 mm, uitgeklapt
1860 mm x 600 mm

IZI 01
Vrijstaande douche met zelfsluitende kraan en voetbediening

ONE BLACK
€

225,-

Geborsteld

€ 1.199,-

ONE

Gepolijst

€ 1.267,-

Polyester lounger, afmeting ingeklapt
950 mm x 600 mm x 400 mm, uitgeklapt
1860 mm x 600 mm

IZI 02

ONE WHITE

Vrijstaande douche met zelfsluitende kraan en voetbediening
€

225,-

SIXTY-NINE
Polyester (840) lounger, afmeting 1000 mm x 600 mm x 600 mm
SIXTY-NINE BLACK

€

225,-

SIXTY-NINE
Polyester (840) lounger, afmeting 1000 mm x 600 mm x 600 mm
SIXTY-NINE BLACK

€

225,-

Geborsteld

€ 1.199,-

Gepolijst

€ 1.267,-

IZI 04
Vrijstaande douche met zelfsluitende kraan en voetbediening
Geborsteld

€ 1.199,-

Gepolijst

€ 1.267,-

PRO-TECT
RVS cleaner and protector

NB : SIXTY-NINE zit verpakt per 2 stuks

€ 19,65

365 - ALL WEATHER FROST FREE
FOOMSTAMMETJE

Optie op douches in de prijslijst aangegeven met 365 logo

Massive EPS,5 cm foam poef met berkenprint, afmeting Ø 39, hoogte 49 cm

bij aankoop

€ 561,-

als renovatie

€ 618,-

€ 119,-

FOOMSTAMMETJE
Massive EPS,5 cm foam poef met berkenprint, afmeting Ø 39, hoogte 28 cm
KIDZ

€ 106,-

H&D Sauna Technics
Salomonszegel 11 8935 SB Leeuwarden
0653636980 info@hdtechnics.nl

JEE-O Douche en lounge

Buitendouches van Jee-o
Vrijstaande RVS design douche, deze douche wordt vast gemonteerd en kan zowel binnen
in de badkamer als ook buiten in de tuin toegepast kan worden. In haar eenvoud en
minimalistische vormgeving past deze RVS douche inclusief mengkraan zeer goed in de
huidige trend van zowel badkamers als tuinen. Met de ring kan je de watertoevoer van zowel
warm als koud water en de temperatuur regelen.
Tegen meerprijs leverbaar met handdouche of handdouche met thermostaat.

Leverbaar in de volgende uitvoeringen:
•
•
•
•
•

Orginal
Fatline
Pure
Slimline
IZI

Verkrijgbaar in geborsteld of gepolijst RVS.
De JEE-O IZI is een vrijstaande rvs design buitendouche, met een
verstelbare douchekop aan de bovenkant en een teakhouten vlonder
en tuinslangaansluiting aan de onderkant. Uitgevoerd in gepolijst en
geborsteld rvs. Opvallend is de RVS drukknop op de vlonder, waarmee
je met één druk met je voet op de knop water uit de douche krijgt. Het
water komt simpelweg via de tuinslangaansluiting de douche binnen en zorgt voor een letterlijk
verfrissend effect! Het geeft een lekker verkoelend en aangenaam gevoel in de warme
zomermaanden. En door zijn eenvoud is het gemakkelijk te monteren en demonteren in de tuin.
De IZI is leverbaar in 3 uitvoeringen en uitgevoerd in zowel geborsteld als gepolijst RVS.

JEE-O lazy Eenvoudig ontworpen en draagbare
(lig)stoelen van JEE-O, gemaakt om te loungen en
relaxen. Kwalitatief hoogwaardig en duurzaam,
hydrofoob, licht van gewicht en kleurvast.Uw eigen
flexibele en hippe loungebankje in de tuin, op het balkon
of dakterras. Verkrijgbaar in zwart en wit.

H&D Sauna Technics
Salomonszegel 11 8935 SB Leeuwarden
0653636980 info@hdtechnics.nl

